SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

SÚMULA DA 75ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE
DO CREA JOVEM – EXERCÍCIO 2017

DATA:
05/12/2017
LOCAL:
Sede Angélica
Início:
13h00min
Término:
16h00min
Presentes:
Eng. de Alimentos Rodolfo de Freitas – Coordenador
Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Eng. Seg. Trab. Gley Rosa;
Eng. Agr. Patricia Gabarra Mendonça – Coordenadora Adjunta;
Eng. Civ. e Eng. Seg. Trab. Rafael Sancinetti Momesso;
Eng. Eletric. Ricardo Henrique Martins;
Ausências justificadas: ------------------------------------------------------------------------------Geol. Daniel Cardoso; ---------------------------------------------------------------------------------Eng. Agrim. Jussara T. T. Nogueira; ---------------------------------------------------------------Eng. Aeronáutico Maurício Pazini Brandão -------------------------------------------------------Convidados: CRP - Eng. Valter Domingos Idargo --------------------------------------------Gabinete da Presidência - SR. Antonio Dávila Pereira ---------------------------------------Brasoftware - Soluções Microsoft Cloud – Sr. Rafael Granado -----------------------------Apoio administrativo: Agente Administrativo Armando Manoel Neto -------------------Item I – Abertura da reunião. Verificada a existência de quórum regimental, a
Coordenadora-adjunta dá início aos trabalhos. -------------------------------------------------Item II – Leitura, Discussão e Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária de
07/11/2017.------------------------------------------------------------------------------------------------Após leitura efetuada pelo Coordenador, a Súmula foi aprovada por unanimidade. --Item III – Extratos de Correspondências Recebidas e Expedidas: --------------------Recebidas: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------Expedidas: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------Não houve. -----------------------------------------------------------------------------------------------Página 1 de 3
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Item IV. Comunicados. --------------------------------------------------------------------------------

O Coordenador da Comissão, Eng. Rodolfo de Freitas iniciou a reunião com a
discussão sobre a divulgação e importância do sistema Confea/CREA no próximo
evento jovem a ser realizado em 2018, e que sempre nesse evento e apresentada
uma palestra institucional e a comissão busca para o próximo ano um formato mais
objetivo e adequado a estudantes e recém-formados, justificando assim o convite
do primeiro convidado a participar da reunião, o Engenheiro Valter Domingos Idargo,
membro da CRP – Comissão Permanente de Relações publicas, que prontamente
atendeu o convide em participar da reunião e simultaneamente o desafio em refinar
ou aprimorar a palestra do sistema Confea/Crea no próximo ano. -------------------------Ao proferir as possibilidades para a palestra institucional buscando atender os
objetivos da comissão no próximo ano, o Engenheiro Valter, iniciou reafirmando a
importância de demonstrar o CREA e todo o sistema Confea como uma ferramenta
fundamental e obrigatoriamente a ser utilizada pelos recém-formados, destacando a
importância que para isso já aborda em suas palestras sobre como a ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica, e toda a possibilidade de defesa que a
mesma possibilita ao bom profissional. Lembrou ainda em sua explanação da
importância em descrever sua estrutura e principalmente como o jovem profissional
pode de alguma maneira participar do sistema Confea/Crea, seja por associações
parceiras, entidades de ensino e sindicatos que compõem o sistema. Em resumo, o
Eng. Valter como Palestrante experiente compreendeu plenamente o objetivo da
comissão com a palestra institucional a ser proferida no próximo evento e o foco no
jovem profissional e estudante que a comissão busca. ---------------------------------------Na Sequencia da reunião foi apresentada pelo Sr. Rafael Granado, representante da
Brasoftware – Soluções Microsoft Cloud a possibilidade de utilização de software
especifico para a transmissão do próximo evento jovem, possibilitando participação
e acompanhamento do mesmo presencial e remotamente. A comissão acredita que
inicialmente para fortalecer a parceria com as entidades conveniadas, sejam elas
associações ou universidades, seria interessante fazer a transmissão para turmas
reunidas nessas instituições no dia do evento. Ferramentas auxiliares também foram
mostradas pelo Sr. Rafael, como a avaliação e participação dos espectadores com
perguntas e colocações através de um moderador. Foi demostrado o software,
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inclusive com a participação de outro membro da equipe de maneira a demostrar a
aplicabilidade do sistema. ------------------------------------------------------------------------------

A PRESENTE SÚMULA, APROVADA EM REUNIÃO DESTA DATA E SEGUE
ASSINADA E RUBRICADA PELO COORDENADOR E DEMAIS CONSELHEIROS
PRESENTES.

São Paulo, 05 de dezembro de 2017.

Eng. Alim. Rodolfo de Freitas
CREA/SP nº 5069002781
Coordenador da Comissão Permanente do Crea-SP Jovem
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